
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  وضعیت تعییندر مورد برای افراد پناھجو    معلومات

 پناھندگی در جمھوری تاجیکستان 
جمھوری تاجیکستان یکی از کشورھایی است کھ 

سال   عھدنام  1951پیمان  ی  و  در    1967ھ 
شکنجھ،   عدم  پیمان  و  مھاجران  بھ  رابطھ 
بھ   غیرانسانی  و  آمیز  تحقیر  اعمال  و  بدرفتاری، 

را  انسانی  اینرو    کرامت  از  است.  نموده  امضا 
افراد   از  کھ  است  مکلف  تاجیکستان  جمھوری 
قرار   تعقیب  مورد  برای  منطقی  دالیل  دارای 

 گرفتن حمایت کند. 
 لطفاً این جزوه را با دقت تا آخر بخوانید. 

ذکر شده  گامھا و طرزالعملھای  ھ ی  کلی پایان  در 
مھم  و  شو  الزامی  می  رعایت  ن شمرده  عدم  د. 

مذکور    را  قواعد  مثبت  گیری  مورد  تصمیم  در 
دھد.   می  قرار  معرض خطر  در  شما  درخواست 
و   شک  بروز  حالت  در  کھ  باشید  داشتھ  یاد  بھ 

بھ   مشاوره  برای  توانید  می  شما  سازمان تردید 
عدالت"غیردولتی   و  عالی  یا    " انسان  کمیساریای 

پناھندگان امور  در  متحد  نمایید.    ملل  مراجعھ 
باشید داشتھ  یاد  بھ  کھ    ھمچنین  خدمات  تمامی  کھ 

 در پایان ذکر شده اند، رایگان می باشند. 

 
مبنایاطال بر  جزوه  این  در  مندرج    عات 

تاجیکستان  در مقررشده    طرزالعملھای و    جمھوری 
تاجیکستان  قانون بار   جمھوری  ی  "در  پناھندگان"  ه 
ی  مصوب سالھ  می  ی  نسخ(  2002  ماه  نھایی  ھ 
از  ه ی  شد تحریر  تھیھ  2014سال  والی  ج  26قانون   (

 شده است.  
کسی جمھوری    چھ  در  پناھجو  شخص 

 ؟تاجیکستان محسوب می شود 
پناھج تابعیت  شخص  دارای  شخص  یعنی  و 

دون تابعیت است کھ  کشور متبوع ب شخص  خارجی یا  
قبلی مکان  برای    یا  درخواست  نیت  با  خودرا  اقامت 

پناھندگیدریافت   تاجیکستان    وضعیت  جمھوری  در 
بدان   این  است.  کرده  شخص  ترک  کھ  است  معنی 

مقامات  از  کھ  است  شخصی  تاجیکستان  در  پناھجو 
 تاجیکستان حمایت می خواھد. 

 
 چھ کسی پناھنده محسوب می شود؟  

جمھوری    –پناھنده   شھروند  کھ  است  شخصی 
نیست بیم    تاجیکستان  داشتن  علت  بھ  برای  موجھ  و 

گرفتن قرار  تعقیب  خود    مورد  متبوع  کشور  بھ  در 
نژادی،   گروه  شھروندی ی،  مذھبدالیل  در  ، عضویت 

قادر نیست  و یا داشتن عقاید سیاسی    اجتماعیه ی  ویژ
و یا با داشتن چنین بیم خواھش ندارد از حمایت کشور  

تابعیت   بدون  شخص  یا  و  شود  بھ   واضحبرخوردار 
حوادث   قرار  مذکور  خاطر  تاجیکستان  جمھوری  در 

د  نمی تواند یا نمی خواھ متذکره  بر اثر حاالت    دارد  و 
 بازگردد.   ترسبھ کشور متبوع خود بھ علت چنین  

و   استمعنی  بدان  این   حمایت  باید  شما  کھ 
اگر   نمایید،  دریافت  تاجیکستان  در  ماندن  اجازه برای 
تعقیب   مورد  خود  کشور  در  کھ  باشید  داشتھ  بیم  شما 
قرار می گیرید. شمارا ممکن است بھ علت نژاد، دین،  

ھ گروه معین اجتماعی  قومیت، اعتقاد سیاسی یا تعلق ب
باشد    ب تعقی موجود  بیمی  است  ممکن  ھمچنین  نمایند. 

 کھ شما مورد شکنجھ یا خطر جانی قرار بگیرید.  
 

بھ کجا  باید  من    وضعیت پناھندگیدریافت  برای  
 ؟نممراجعھ ک

قانونی   طور  بھ  شما  تاجیکاگر  شده  س وارد  تان 
شھروندی و کار با گریزه ھای  ھ ی  شعبباشید باید بھ  

داخلھ  وز امور  ماه ارت  یک  طول  از    در    ورود بعد 
 مراجعھ نمایید.  
بھ  ھمزمان   باید  بھ  شما  کھ  باشید  داشتھ  یاد 

در   خارجی  داخلھ ی  شعبعنوان یک شھروند  ھ  امور 
شناسنامی   بقیدگیری  ھ  خدمات  و  امور  وی  وزارت 
(سابق داخل نام   OVIR  ھ  ثبت  و  ھا  ویزه  در  )  دفتر 

کاری  3طول   روز  روز  از  غیر    -  تعطیلیھای  (بھ 
زمان   از  یکشنبھ)  و  جمھوری    ورودشنبھ  بھ 

تاجیکستان ثبت نام کنید. این چنین معنی دارد کھ شما  
زمان   طول    ورود از  در  تاجیکستان  جمھوری    3بھ 

در   خودرا  کاری  و روز  وی  شناسنامھ  خدمات 
بار  بقیدگیری در  شما  درخواست  کنید.  نام  ی  ثبت  ه 

است در طول   ممکن  وضعیت پناھندگیبدست آوردن  
ماه   شود یک  در  ارائھ  نام  ثبت  کھ  است  مھم  بسیار   .

این    الزامیروز    3طول   غیر  در  و  گیرد  صورت 
جریمھ طبق قانون تخلفات    تعیینصورت ممکن است  
شود.   اعمال  یاداری  نام    ھزینھ  و    40ثبت  سامانی 

 است.      تعیین شده   سامانی 95قیمت خدمات 
 

انونی عبور  در صورتی کھ مرز دولتی را غیرق
  ات سرحد از    حراستکرده باشید،  شما باید بھ مقامات  

طول   در  آنھا    24دولتی  تا  نمایید  مراجعھ  ساعت 



  خدمات شناسنامھ وی و بقیدگیری درخواست شمارا بھ  
 روز پیشنھاد نمایند.   3در طول 

وضعیت   نداشتن  دلیل  بھ  شما  کھ  صورتی  در 
مناسب،   بھ  شخصاً  صحی  ی  ارائقادر  درخواست  ھ 

نباشید، یک نفر وکیل باصالحیت شما می تواند با در  
صحی برای شما تقاضای  ھ ی  دست داشتن تصدیق نام

 پناھندگی نماید.  
 

 :  قرار ذیل استشما حقوق 
حقوق   • بھ  راجع  اطالعات  بھ  دسترسی 

ھ  قضیو تعھدات شما در زمان بررسی  
قابل  ی   زبان  یا  مادری  زبان  بھ  شما 

 فھم. 
کمک رایگان بھ  ارتباط با سازمانی کھ   •

کند.   می  ارائھ  پناھجویان  و  پناھندگان 
ه ی  غیر از این شما می توانید با نمایند 

امور  در  متحد  ملل  عالی  کمیساریای 
 بھ تماس شوید.   پناھندگان

قضیھ می توانید  تا زمان بررسی نھایی   •
 ید. نمای  اقامتدر تاجیکستان  

 متوسطھ   تحصیل ابتدایی و •
 شغل بر مبنای قانون.  •
حالت  مراجع • در  سارنوالی  دفتر  بھ  ھ 

بشر حقوق  نقض  یا  نادرست    ی رفتار 
 شما.

حقوق از  استفاده/برخورداری  مورد     -  در 
کمیساریای عالی  شما می توانید با شرکای  

پناھندگان امور  در  متحد  "سازمان   –  ملل 
و عدالت"     بھ مشورت حقوقی  جھت  انسان 

شھروندان  کودکان    ،پناھندگان"سازمان   و 
پذیر و جھت    "آسیب  اجتماعی  مسائل 

 اقتصادی تماس بگیرید.  
ویز  سیستم  تاجیکستان  ی  حکومت  ه 

روند   بھ  سھولت  جھت  را  الکترونیک 
ویز  ی  دریافت  برای  ه  بیزنس  یا  توریستی 

اندازی کرده است. جھت ورود  کشور راه 
قانونی بھ تاجیکستان شما میتوانید بھ مرکز 

ویز ی  درخواست  تاجیکستان  ه  الکترونیک 
(https://www.visa.gov.tj/index.html#/

 مراجعھ کنید.   (
 

 :  مکلفیت ھای شما بھ قرار ذیل است
استشما   جمھوری یان وق  از  الزم  ن 

آن  تاجیکستان   از  و  نموده  حاصل  درک 
نمایید غیرقانونی اطاعت  عمل  گونھ  ھر   .

شما در نظر گرفتھ ھ ی  قضیھنگام بررسی  
نتیج بھ  و  شود  ی  می  اثر  ھ  گیری  تصمیم 

 خواھد داشت.  معکوس 

 راستگو باشید و ھمکاری کنید.  •
اسناد  ھ ی  کلیدر صوریت موجودیت   •

خودرا پیشکش ھ ی  و شواھد قضی
 . نمایید 

اعضای خانواده کھ  ھ ی  راجع بھ کلی •
اطالع  کنند،  می  ھمراھی  شمارا 

بالغ   فرد  ھر  خانواده  دھید. 
 جداگانھ خواھد داشت. ھ ی مصاحب

تأخیر   • بدون  داخلھ  امور  مقامات  در 
 کنید.   نام   ثبت

 
توانمن   می  دریافت    مچگونھ  وضعیت  برای 

 ؟  ایم درخواست نم پناھندگی
نمایید. الزم   پناھندگی  تقاضای  باید شخصاً  شما 

   را با خود داشتھ باشید:  ذیلاست کھ شما اسناد 
بھ   • کتبی  ی  شعبدرخواست  با  ھ  کار  و  شھروندی 

در   ھا  بقیدگیری  گریزه  و  وی  شناسنامھ  خدمات 
د امور  کدام    ھاخلوزارت  پری  خانھ  (ضرورت 

  x  3(رنگی  عکس  قطعھ    2فورمی وجود ندارد) و  
 .  16ھر عضو خانواده باالتر از سن  ) برای 4
دیگر   • سند  ھر  و  پاسپورت  کاپی    ھویت پاسپورت، 

 شما.
جمھوری  • در  اقامت  محل  از  نامھ  تصدیق 

 .1تاجیکستان
 

تاجیکستان  جمھوری  قانون  طبق  کھ  بدانید  باید  شما 
نا( ی  شماری    مھتصویب  ،  2000سال    325ه 

پناھندگان 2001فبروری سال    17اصالح شده در    (
وارد کشور شده    2000و پناھجویانی کھ پس از سال  

و   کوھی  بدخشان  والیت  در  کھ  ندارند  اجازه  اند، 
خجند،  ھ،  بشھرھای ذیل سکونت نمایند: شھرھای دوشن 

راغون،   زاده،  تورسون  تپھ)،  قورغان  (سابق  باختر 
بوستان    لیوکند نارک،  کوالب،  سابق)،  (سربند 

(چکالوفسک سابق)، گلستان، (قیراقوم سابق)، تباشر،  
شما   بھ  ھمچنین  غفوراف.  باباجان  و  اسفره  کانبادام، 
کنید:   سکونت  ذیل  ولوسوالیھای  در  نیست  اجازه 
سابق)،   (قومسنگیر  جیحون  پنج،  جیرگتال،  ورزاب، 

سابق)،    فرخار، ھمدانی، شمس الدین شاھین (شورآباد 
 شھرتوس، قبادیان و جیلیکول. 

در   کھ  دارند  اجازه  پناھندگان  و  پناھجویان 
رودک حصار،  شوند:  ساکن  ذیل  ،  یولوسوالیھای 

در  طویل  آباد،  تاجیک  دربند،  آباد،  فیض  ه،  وحدت، 
ولوسوالیھا سایر  و  یاوان  طبق  غرم،  کھ  تصویب  یی 

 ممنوع نمی باشند.   325ه ی شماری  نامھ
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نقض   ی  نام  بتصوی توجھ:  ی  شمارھ    دولت   325ه 
بھ   منجر  تواند  می  وضع  یاتوقف  تاجیکستان    یت لغو 

ھر گاه در    د!گرد از کشوربا اخراج  ھمراه    یپناھندگ
ورت دارید،  ضر  ی کھ شما بھ کمک حقوق  چنین حالت

با سازمان غیردولتی "انسان و عدالت"   بھ تماس  لطفاً 
 شوید.  

 
نام  • ارا  صحی  ھ ی  تصدیق  آزمایش  یدز  بھ شمول 

سنایی ھ ی  کلینیک واقع در شھر دوشنبھ، کوچ  از
 نید. کتھیھ می توانید  33تعمیر 

 
یک از اسناد فوق الذکر    ھردر صورت نداشتن  

گردد   می  بھ  تقاضا  مشاوره  عالی  جھت  کمیساریای 
پناھندگان امور  در  متحد  غیردولتی    ملل  سازمان  یا 

 مراجعھ کنید.  انسان و عدالت 
 

 نرسیده اید:   18اگر شما ھنوز بھ سن 
سال بھ داخل    18در حالت ورود افراد زیر سن 

تاجیکستان کھ از جانب نمایندگان قانونی ھمراھی نمی  
شوند،   شناختھ  پناھنده  عنوان  بھ  خواھند  می  و  شوند 

مربوط ی  مقام  مصاحبھ    پناھندگیھ  افراد  این  با  باید 
اقداماتی   باید  کند.  پری  خانھ  را  فورمی  و  دھد  انجام 

تح سرپرستی  جھت  مقامات  بھ  افراد  چنین  ویل 
  وضعیتجمھوری تاجیکستان تا اخذ تصمیم در مورد  

و   پناھندگان  قانون  مطابق  آنھا  قوانین  سایر  قانونی 
 جمھوری تاجیکستان اخذ گردد.  

 
 
 
 
 
 

ی  ارائاز    پس جانب  ھ  از  شما  مقام  درخواست 
ھ ی تصدیق نام  ،  ثبت نام ھ ی  بھ شما آگاھی نام  دولتی

 و صادر می شود.  شخص پناھج
 

پرداخت رسمی  لطفاً بھ این نکتھ توجھ کنید کھ  
  تعیین ه ی  ثبت نام درخواست در باربرای دولت جھت  
 . سامانی می باشد 60 وضعیت پناھندگی

 
ثبت نام درخواست و اخذ تصمیم در    طرزالعمل

 چگونھ است؟   وضعیت پناھندگیه ی بار

بھ  مشترک  کمیسیون   وضعیت  تعیین  مربوط 
ثبت نام یا ردرا در طول ه ی  تصمیم در بار   گیپناھند

شما اتخاذ می  ھ ی  روز کاری بعد از تسلیم عریض  10
ثبت نام درخواست  زمانی کھ مقامات در مورد    نماید.  
موقت ھ ی  تصدیق نامبھ شما  تصمیم می گیرند،  شما  

مھلت   بھ  پناھجو  می شود.    3ھویت شخص  داده  ماه 
قیقت بر مبنای  این سند تصدیق می کند کھ شما در ح 

زمان  مدت  این  در  کھ  دارید  قرار  کشور  در  قانون 
کھ  ھ ی  قضی آن  از  پس  است.  بررسی  دست  در  شما 

ی  عریض تان  ھ  درخواست  شود،  می  نام  ثبت  شما 
صدور   پناھندگیجھت  طول    وضعیت  از    6در  ماه 

کمیسیون بررسی  در  عریضھ  ثبت  کنند   زمان  ه  تعیین 
   قرار خواھد گرفت. وضعیت پناھندگیی 

ممکن است    وضعیت پناھندگیتعیین  طرزالعمل  
اگر در جریان بررسی   متوقف شود  در ھر دوره ای 

کھ شما   معلوم شود  معلومات دروغ  آگاھانھ  اطالعات 
برای   کھ  اید  داده  انجام  را  عملی  یا  اید  کرده  ارائھ 

  خطر   جمھوری تاجیکستان ھ ی  یا نظم عامامنیت ملی  
 ایجاد کند. 

 
 چیست؟ عیت پناھندگیوضمصاحبھ برای تعیین 

ھ ی شعبپس از دریافت درخواست شما کارمند  
ھا گریزه  با  کار  و  برگزاری    شھروندی  تاریخ 

تعیین   بھ منظور  کند. مصاحبھ  تعیین می  مصاحبھ را 
کشور   شما  آنھا  خاطر  بھ  کھ  شود  می  برگزار  عللی 

اید.   کھ   خودرا ترک کرده  از شما خواھش می شود 
دان  نبا کارم  ربادگی چند  پناھن ھ ی  ھنگام بررسی قضی

ھ  خدمات شناسنامھ وی و بقیدگیری ھنگام بررسی قضی
 شما مصاحبھ برگزار نمایید.  ی 

اطالعات صحیح   باید  شما  مصاحبھ  جریان  در 
 علل تقاضای پناھندگی را ارائھ نمایید.  ه ی در بار

اطالعات   • باید  شما  کھ  دارد  معنی  چنین  این 
اطالعات    ،هد خود و خانواه ی  صحیح را در بار

عللی کھ شما نمی  ه ی  دقیق و مفصل را در بار 
سکونت   محل  یا  خود  متبوع  کشور  بھ  توانید 

 دایمی خود بازگردید، ارائھ نمایید.   
جانب   • از  شده  ارائھ  اطالعات  کھ  بدانید  باید  شما 

نخواھد   ارائھ  دیگران  بھ  مصاحبھ  وقت  در  شما 
و   ھیچ  شد  شما    بھ  کتبی  رضایت  بدون  کس 

 ھد شد.    تحویل نخوا
مصاحبھ از جانب    جریاندر  ه  اطالعات واگذارشد  •

در    شھروندی و کار با گریزه ھاھ ی  شعبکارمند  
اتمام   از  پس  شود.  می  کرده  ثبت  سوالنامھ 
از   آشنا شوید و  آن  با محتوای  باید  مصاحبھ شما 
اطمینان   تا  کنید  امضا  آنرا  کھ  کنند  خواھش  شما 



د  نماییدحاصل   طور  بھ  شما  اطالعات  رست  کھ 
 درج گردیده است.  

در حالت ناموافقتی شما با محتوای سوالنامھ قبل    •
شھروندی و  ھ ی شعباز امضای آن باید بھ کارمند  

کھ مصاحبھ را برگزار می کند،    کار با گریزه ھا
شما   نظر  بھ  کجا  در  بدھید  یا  توضیح  اختالف 

یا   ه ی  ارائھ نمود   معلوماتنامطابقتی وجود دارد 
 نشده است.  شما در آنجا ذکر 

بدانید کھ ارائ •  معلوماتھ ی  بھ شما ضرور است 
اسناد   یا  تصمیم    جعلیدروغین  اخذ  بھ  تواند  می 

شما تأثیر گذارد. یکی از دالیل  ھ ی قضیدر مورد 
ھمین   تواند  می  شما  درخواست  شدن  رد  برای 

یا   دادن  خبر  از  در    معلوماتخودداری  دروغین 
ی  بار جمھوریه  بھ  ورودتان  شرایط  و   خود 

 تاجیکستان باشند. 
اعضای خانواده بھ شمول  ھ ی  مصاحبھ باید با ھم •

سال برگزار    )18باالتر از سن  (    بالغ  مرد و زن
 شود. 

 
 ترجمھ 

تاجیکی/ زبانھای  بھ  شما  روسی  دراگر  یا  ی 
صحبت نمی کنید، مقامات باید خدمات رایگان ترجمان  
انتخابی   اگر شما از مترجم  را برای شما فراھم کنند. 

ات راضی نباشید، شما حق دارید ترجمان خودرا  مقام
 دعوت نمایید. 

 
پناھنده   یک  صفت  بھ  توانند  نمی  افراد  کدام 

 قبول شوند؟  
ه ی  "در بارمطابق قانون جمھوری تاجیکستان  

حاالت   در  توانید    ذیل پناھندگان"  نمی  وضعیت  شما 
 را کسب نمایید:  پناھندگی
ذیل   • موارد  بر  مبتنی  شما  درخواست  اگر 

اپ ی حطق:  باشد دل   یا ھا    یدمی،  حاالت    یلبھ 
  یاافتد    یدر کشور شما اتفاق م  کھ  یاضطرار 

دال اجتماع   یلبھ  اقتصاد  یمشکالت    ی و 
 ؛ یشخص

اگر دفاع قابل دسترس باشد، زیرا  اگر شما تابعیت   •
داشتھ   امن  کشور  یک  در  دایمی  سکونت  محل  یا 

در کشور امن دیگررا    وضعیت پناھندگیباشید، یا  
یا تحت حمایت   باشید،  متحد  کسب کرده  قرار  ملل 

تاجیکستان   جمھوری  شھروند  با  یا  و  باشید  داشتھ 
 اج کرده باشید؛  وازد

بار  • در  مقررات  باشد  ه ی  اگر  تطبیق  قابل  اخراج 
 کھ در این قانون پیشبینی شده است؛  

شما   • بار   معلوماتاگر  در  را  ی  دروغ  یا  ه  خود 
 واست خود ارائھ کرده باشید؛  محتوای درخ

گریز   • منظور  بھ  تاجیکستان  بھ جمھوری  شما  اگر 
 از مجازات قانون کشورتان سفر کرده باشید؛ 

برای   • موجھ  دالیل  نداشتن  علت  بھ  قبالً  اگر 
جواب   دریافت  روز  از  و  باشید  شده  رد  پناھندگی 
رد و تا زمان پیشنھاد درخواست جدید وضعیت در  

 نیافتھ باشد؛   کشور متبوع شما تغییر
بھ طور غیرقانونی   • تاجیکستان  از سرحد  اگر شما 

دریافت   برای  مراجعھ  منظور  بھ  وضعیت  و 
شما   پناھندگی حال  عین  در  و  کرده  عبور 

طول   در  خودرا  مطابق    24درخواست  ساعت 
بار  قانون ی  در  ی  (ماد  پناھندگانه  پیشنھاد  6ه   (

 نکرده باشید.  
رد تاجیکستان  اگر شما با عبور از کشور دیگری وا •

نام   323ه ی  شمارھ ی  شده باشید کھ در تصویب 
 . 2ذکر شده اند

 
من   بعدی  اقدام  رد  جواب  دریافت  صورت  در 

 چھ خواھد بود ؟
در   تاجیکستان  دولت  پناھندگان  قانون  طبق 

رد   جواب  دریافت  وی صورت  شناسنامھ  خدمات  از 
از زمان رد بھ  شما می توانید در مدت زمان یک ماه  

ی   (ولوسوالی)  محکمھ  مورد  ناحیھ  در  کنید.  شکایت 
کمیساریای  این مسئلھ شما می توانید جھت مشاوره بھ  

پناھندگان امور  در  متحد  ملل  سازمان   عالی  یا 
 مراجعھ نمایید.   غیردولتی انسان و عدالت 

 
باید   چگونھ  رد  جواب  گرفتن  صورت  در 

 شکایت کرد؟  
شما  درخواست  رد  مورد  در  مقامات  اگر 

در  پناھندگییافت  پیرامون  بگیرند،    وضعیت  تصمیم 
اعتر  در  توانید  می  تصمیم  اشما  این  بھ  بھ منفی  ض 

ی  محکم دریافت  ھ  ناحیھ  زمان  از  ماه  یک  طول  در 
 آگاھی نامھ  شکایت کنید.  

این   کھ  متعھدند  مقامات  کھ  بدانید  باید  شما 
ه  مکتوب در بار تصمیم را بھ صورت کتبی و بھ شکل  

ک  5در طول  رد شدن  ی   از زمان صدور  روز  اری 
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ھ ی  مکتوب مذکور جھت اقامبھ شما برسانند.  تصمیم  
 دعوا از روی این تصمیم منفی الزم است.  

اگر در مقابل تصمیم مذکور شما شکایت نکنید،  
را در ظرف یک   تاجیکستان  قلمرو  کھ  ھستید  مکلف 

نداشتن   بنابر  و  رد  از زمان دریافت جواب    دالیل ماه 
 در این کشور ترک کنید.  اقامت   جھتقانونی دیگر  

خواھان   شما  ی  ارائاگر  تصمیم  ھ  بر  شکایت 
پناھندگی ھستید، شما حق دارید    درخواستعدم قبولی  

تصمیم محکمھ در این باره  ھ ی  کھ تا پایان اعالم نتیج
بمانید.   باقی  تاجیکستان  تصمیمدر  اتخاذ  زمان    تا 

امتداد تمام  مقامات   موظف ھستند سند نافذی را برای 
 ن بررسی شکایت صادر نمایند.  جریا

 
 بھ کجا باید مراجعھ کرد؟

تواند   می  پناھنده  قبولی  عدم  مورد  در  شکایت 
 صورت گیرد:   ذیلدر مراجع  

ی  محکم  –اول  رجع  م • ی  ناحیھ  شھر ھ  سینای 
 دوشنبھ

 شھر دوشنبھھ ی محکم –دوم رجع م •
سوم   • ی  محکم  –مرجع  جمھوری ھ  عالی 

 تاجیکستان  
 

رو در  توانم  می  من  شکایت  آیا  مورد ند    در 
 کمک دریافت کنم؟ تصمیم رد 

پناھندگان امور  در  متحد  ملل  عالی    کمیساریای 
ارائ ی  جھت  موردشکایت  ھ  توسط    در  رد  تصمیم 

سازمان    ھمکار عدالت"  قانونی،  و  "انسان  غیردولتی 
کند.   می  ارائھ  بھ  کمک  درخواست  چنین  با  باید  شما 

کنید. بھ مراجعھ    غیردولتی "انسان و عدالت"سازمان  
غیردولتی "انسان و  سازمان وکالی یاد داشتھ باشید کھ 

و  عدالت"   کنند  می  مصاحبھ  شما  بھ    معلوماتبا  را 
عالی متحد    کمیساریای  پناھندگان  ملل  امور  جھت  در 

ارسال عالیند.  کنمی    بررسی  متحد    کمیساریای  ملل 
شما  با  لزوم  ھنگام  بھ  تواند  می  پناھندگان  امور  در 

ی  مصاحب یااضافھ  کند  برگزار  سازمان    از  ی 
عدالت"   و  "انسان  از    غیردولتی  کھ  کند  درخواست 

   . شما سؤالھای اضافی پرسان شوند
متحد    کمیساریای عالی پناھندگان  ملل  امور  در 

بار ی  در  مدافع  ه  وکیل  رایگان  استخدام  طور  بھ بھ 
اگر    کھ  در حالتی  گیرد.  کمیساریای  شما تصمیم می 

پناھندگان    عالی مدافع  امور  وکیل  استخدام  رایگان  از 
با درخواست   توانید  می  کند، خود شما  امتناع  بھ شما 

کنید.  ھ  محکمبھ   از  مراجعھ  توانید  می  وکالی  شما 

عدالت"  سازمان   و  "انسان  این  غیردولتی  مورد  در 
 .  بگیریدمسئلھ مشورت  

 
 پناھجو و پناھنده  شخاص تضمینات حقوق ا

پناھندگیشخاص  ا درخواست  کھ  و    پناھجو  اند  کرده 
وضعیت  افرادی کھ بھ عنوان پناھنده قبول شده اند، یا  

را از دست داده اند و یا محروم شده اند نباید    پناھندگی
ده  ی باطنی آنھا بھ داخل مملکتی بازگردانه ی  علیھ اراد

آنھا آزادی  و  حیات  آنجا  در  کھ  شوند  فرستاده  بھ    یا 
مذھب،   نژاد،  معین  علت  گروه  بھ  تعلق  تابعیت، 

 . قرار داردتھدید  مورداجتماعی یا اعتقادات سیاسی  
 

کدام حقوق در    جوپناھشخص  من بھ عنوان یک   از 
 جمھوری تاجیکستان برخوردارم؟

تحت حمایت   تاجیکستان  در جمھوری  پناھجو  شخص 
تصدیق  ثبت شده در    معلومات  مبتنی برمقامات دولتی  

ی  نام حقوق  ھ  از  و  دارد  قرار  پناھجو    ذیل شخص 
 ر می باشد:  برخوردا
 ؛  از اخراج اجباری مورد حمایت قرار گیرد  •
خود   • درخواست  بررسی  زمان  مدت  در 

برای سکونت    اماکنفوق الذکر    لیستمطابق  
نامھ تصویب  در  جمھوری   325ی    کھ 

ا   تسجیلتاجیکستان   جمھوری ست شده  در   ،
 تاجیکستان زندگی کند.  

اولی • ی  کمکھای  طبی ھ  مؤسسات  در  صحی 
 ؛ د دولتی دریافت نمای

ابتدایی   • تحصیالت  متوسطھ  بھ  دسترسی    و 
 ؛ داشتھ باشد 

بھ شغل و فعالیت کسب و کار مطابق قوانین   •
 جمھوری تاجیکستان دسترسی داشتھ باشد.  

 
شخص تعھدات   منحیث  جمھوری   جوپناھ  من  در 

 : کدام استتاجیکستان 
تاجیکستان جمھوری  در  پناھجو  شخص    شما  منحیث 

 :  ھستیدتعھدات ذیل ملزم 
را    نافذ  وانینق  تمام  • تاجیکستان  جمھوری 

 د. ی کن ترعای
طول   • در  موقتی  سکونت  مکانھای    72در 

راھنمایی   زمان  از  خدمات  توسط  ساعت 
بقیدگیری   و  وی  تصویب    شناسنامھ  مطابق 



جمھوری تاجیکستان    325ه ی  شمارھ ی  نام
 . زندگی کنید

محلی   • مقامات  انتخاب شده در  نام    مکان  ثبت 
 د. ینمای

را    یانونق  معیارھایمطابق   • صحی  آزمایش 
 د.  یانجام دھ 

بررسی    معلومات • برای  را  ضروری 
بھ   خود  و  درخواست  وی  شناسنامھ  خدمات 

 د.  یواگذار کن  بقیدگیری
وضعیت   • در  ایجادشده  و    شخصیتغییرات 

بھ  مکان   فوراً  را  شناسنامھ سکونت  خدمات 
 د. یاطالع دھ   وی و بقیدگیری

 
 من چگونھ حقوق دارم؟بھ عنوان پناھنده 

خانوادشم اعضای  و  ی  ا  می   شماه  شما  ھمراه  کھ 
 دارای حقوق ذیل می باشید:   باشند،
در    زماندر   • پناھنده  ھمچون  شدن  قبول 

 جمھوری تاجیکستان زندگی کنید؛ 
برای سکونت مستقالنھ کھ  را  سکونت    مکان •

داخلھ   امور  مقامات  جانب  تصویب  از  طبق 
ی  نام شوند  325ھ  می  انتخاب  پیشنھاد   ،

 نمایید؛  
ص • خود  با  خانواد الحدید  ی  در  شھروند  ه 

کھ   خارجی  شھروند  یا  تاجیکستان  جمھوری 
تاجیکستان   جمھوری  در  دایمی  طور  بھ 
طبق   تابعیت  بدون  افراد  و  کنند  می  زندگی 

   زندگی نمایید؛ قوانین جمھوری تاجیکستان
کمکھای صحی، اشتغال، مشغول شدن بھ کار   •

طبق  بر مبنای سپارش  یا فعالیت صاحبکاری  
 ؛  جمھوری تاجیکستان  ینقوان

 متوسطھ؛تحصیل ابتدایی و  کسب •
از   • کمک  داخلھ  دریافت  امور    جھتمقامات 

بار   معلوماتدریافت   ی  در  و  ه  خویش 
زندگی  پناھنده   متبوع  کشور  در  کھ  اقربایی 

 می کنند؛  
ھ ی  تھیھ جھت  مراجعھ بھ مقامات امور داخل •

خروج   و  ورود  برای  جمھوری از  اسناد 
 ؛   شماه ی  ما و خانوادبرای ش تاجیکستان

ھای    اشتراک • برنامھ  سازیدر  از   ادغام  کھ 
 جانب مقامات امور داخلھ تھیھ می شوند؛  

برای   • نامھ  مراجعھ  سکونت    جھتاجازت 
با   مرتبط  تاجیکستان  جمھوری  در  دایمی 
دالیلی کھ با وضعیت پناھندگی ارتباط ندارند  
یا درخواست برای کسب شھروندی جمھوری 

مطا جمھوری تاجیکستان  قوانین  بق 
 تاجیکستان؛  

عودت داوطلبانھ بھ کشور متبوع خود (محل   •
 سکونت قبلی)؛  

 سفر کردن بھ کشور سوم برای سکونت؛  •
در   • شده  معین  حقوق  دیگر  از  برخورداری 

شھروندان   برای  تاجیکستان  جمھوری  قوانین 
 خارجی و اشخاص بدون تابعیت.

 
 :  متعھدات را دارمن کدام عنوان پناھنده بھ 

 شما متعھد ھستید: ه ی شما و اعضای خانواد
 

مقررات قانون اساسی جمھوری تاجیکستان و   •
را رعایت  یانو ق  سایر تاجیکستان  ن جمھوری 

 کنید؛  
نام • تصدیق  دریافت  از  ی  پس  پناھندگی  ھ 

روز    3نھ کمتر  از    ،سکونت مستقالنھ  جھت
داخل امور  مقامات  در  ی  کاری  محل ھ 

 سکونت ثبت نام کنید؛ 
د • از  سکونت  پس  بھ  راھنما  مکتوب  ریافت 

نھ  مھلت  در  داخلھ  امور  مقامات  در  موقت 
از   ذکرشد   3کمتر  محل  بھ  کاری  ی  روز  ه 

سکونت سفر کنید و پس از رسیدن در طول 
روز کاری در مقام محلی امور داخلھ ثبت    3

 نام کنید؛  
ھفت • یک  از  کمتر  نھ  مھلت  ی  در  کاری ھ 

دگی،  تغییر نام خانواه ی  را در بار  معلومات
دریافت   تأھل،  خانواده، وضعیت  ترکیب  نام، 
شھروندی   یا  تاجیکستان  جمھوری  تابعیت 
برای   نامھ  اجازت  کسب  دیگر،  کشور 
بھ   تاجیکستان  جمھوری  در  دایمی  سکونت 

 د؛  یمقامات امور داخلھ اطالع دھ
حدود  قصد تغییر محل سکونت در  ه ی  در بار •

کردن  قلمرو   ترک  یا  تاجیکستان  جمھوری 
ج امور قلمرو  مقامات  بھ  تاجیکستان  مھوری 

 داخلھ خبر دھید؛ 
از    ھنگام  • شدن  خارج  سکونت،  محل  تغییر 

 3ثبت نام در مقامات امور داخلھ و در طول  
از   پس  کاری  محل   زمان روز  بھ  رسیدن 

سکونت جدید در مقام محلی امور داخلھ ثبت  
 نام کنید؛  

با  • معینھ  اوقات  در  را  مجدد ھرسالھ  نام  ثبت 
 مقامات امور داخلھ انجام دھید؛ مراجعھ بھ 



قوانین جمھوری  • تعھدات دیگر معین شده در 
 . نماییدمراعات  راتاجیکستان 

 
  یتمحرم

پناھندگان فاش ه ی  قانون جمھوری تاجیکستان در بار
گونھ  نکردن   بررسی  را    معلومات ھر  جریان  در 

 درخواست ضمانت می دھد. 
کرده  افراد درخواست  ه ی  در بار  معلوماتھیچ گونھ  

نی  و  پناھندگی  کرد  زبرای وضعیت  دریافت  ه ی  افراد 
پناھندگی   متبوع  وضعیت  کشور  مقامات  اختیار  در 

قرار   آنھا  کتبی  قبلی سکونت) بدون رضائیت  (مکان 
 . داده نمی شود

بھ  معلوماتھر  ھمچنین   کھ  عالی ی  ملل    کمیساریای 
داده می شود،    و شرکای آن   در امور پناھندگانمتحد  
است و بھ ھیچ سازمان دولتی، نظامی یا    محرم کامالً  

اجاز بدون  جداگانھ  اشخاص  یا  غیردولتی  ی  ملکی،  ه 
رابطھ    متقاضی کدام  در  آنھا  کھ  آن  از  نظر  صرف 

دالیل و تفصیالت  ھ ی  قرار دارند، داده نمی شود. کلی
کمیساریای  شما موجودند، از جانب  ھ ی  کھ در عریض

مک کردن برای ک  عالی ملل متحد در امور پناھندگان
بھ شما بھ طور احسن و نھ بھ اھداف دیگر استفاده می 

 شوند.  
 

من ب  آیا  توانم  عالیدفتر    ھمی  امور    کمیساریای 
جھت وضعیت پناھندگی  پناھندگان سازمان ملل متحد  

 ؟مراجعھ نمایم 
  سال   یونکنوانسی  امضاکننده    یکستانتاج  یجمھور
  . است  1967ل  وکودرمورد پناھندگان و پروت  1951

تنھا جھت    یکستانتاج  حکومت  بھ  یدشما با  این رو،  از
امور   یعال  یساریای. کمیدکنمراجعھ    یپناھندگاعطای  

م متحد  ملل  سازمان  در    یپناھندگان  را  شما  تواند 
پناھندگ مراحل  دار  یمورد  وجود  کشور  در  د  ن کھ 

ارائھ    یکرده و در صورت لزوم کمک حقوق  اییراھنم
ددھد.   متحد  ملل  عالی  پناھندگانکمیساریای  امور   ر 

نیز  و    می کندرا ثبت ن  یگونھ درخواست پناھندگ   یچھ
 ینم  برگزاررا    گیپناھند  یتوضع  یینتع  یمصاحبھ ھا

بیشتر  د.  کن ا جزئیات  مورد  م  موضوع  یندر   یرا 
امور    یعال  یساریایکم  رسمی  ھمکاراز    یدتوان 

 د. ی"انسان و عدالت" بدست آور  -پناھندگان 
 

با   چگونھ  امور کمیساریای  من  در  متحد  ملل  عالی 
 و شرکای آن بھ تماس شوم؟ پناھندگان

 

 کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناھندگانآدرس  
)UNHCR  : ( 

شمار عینی،  ی  خیابان  ی  برنام  تعمیر (در    39ه  ھ 
 ملل متحد) ھ ی توسع

 17.00تا  08.30ساعات کاری: 
 ھای دفتر:  تیلفون

(44) 600-55-96, 600-55-97, 600-56-00, 600-
56-01 

 
  ھا برای تماس فوری:تیلفونه ی شمار

(44) 600-56-00, 600-56-01, 900 01 38 39 
 

غیردولتی   عدالت"سازمان  و  دوشنبھ،  "انسان  شھر   :
   شدر ینا 10 خیابان 

 17.00تا  09.00ساعات کاری: 
 16 58 91931 992+ , 378852040تیلفون:  
 

غیردولتی   کودکان"پناھندگانسازمان  ش  ،  ھروندان  و 
دوشنبھ   یر" پذ آسیب   :  )RCVC Dushanbe(  در شھر 

 شدرینا 10 خیابان  شھر دوشنبھ،  
 17.00تا  09.00ساعات کاری: 

 78 12 55555 992+ ,74 12 55555 992 +یلفون: ت
 

غیردولتی   کودکان"پناھندگانسازمان  شھروندان    ،  و 
شھر  ):  RCVC Khujand(   خجند پذیر" در شھر  آسیب  

 B 203ی، تعمیر اسماعیل ساماندوشنبھ، خیابان  
 17.00تا  09.00ساعات کاری: 

 08 12 55555 992+تیلفون: 
 
 
 

تماس   دولتی  مقامات  نمایندگان  با  توانم  می  چگونھ 
 ؟  بگیرم

 
دولتی امنیت ملی  ھ ی  حفظ سرحد دولتی کمیت  مقامات

 جمھوری تاجیکستان 
 31شاھتیمور ھ ی  کوچشھر دوشنبھ، 

 
ی  شعب باھ  کار  و  چ  شھروندی  در  ھا  وکات  گریزه 

ھ وزارت امور داخلخدمات شناسنامھ وی و بقیدگیری  
 جمھوری تاجیکستان ی 

 2تعمیر آبای  ھ ی  کوچشھر دوشنبھ، 
 12 31 233 ,19 31 233تیلفون: 



 
 خدمات شناسنامھ وی و بقیدگیری: 

   121فردوسی ھ ی کوچدر شھر خجند: 
 00 00 843 92 ,80-72-6 :تیلفون

 
 
 
 
 
 
 

ملل متحد در امور  میساریای عالی کنمایندگی 
 2021در تاجیکستان، می سال  پناھندگان


